VÍTKOVICE STEEL, a.s.
şirketi ziyaretçileri için güvenlik kuralları
Bu kurallar, giriş/çıkış için devamlı izin çip kartına (metinde ÇK) sahip olmayan ve Vítkovice Steel a.s. (metinde VS olarak
geçecek) tesislerine giriş/çıkış yapan tüm kişiler için bağlayıcıdır.
Temel haklar
■ Çalışma esnasında iş güvenliği ve sağlık önlemlerinin alınması, iş ile ilgili olağan rizikolar hakkında bilgi verilmesi ve bu
risklerden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgi verilmesi.
■ Kendiniz veya diğer kişiler için doğrudan ve ciddi şekilde bir hayat ve sağlık tehlikesi teşkil ettiğini düşündüğünüz
faaliyetleri yapmayı ret etmek.
Giriş/çıkış yapan kişinin yükümlülükleri:
■ VS tesisine giriş/çıkış daima tek bir giriş kapısından ve ÇK olan izin belgesi ile yapılmalıdır.
■ Mevcut karayolları trafik yasalarına göre geçerli olan trafik kurallarına riayet edilmelidir (araç, yaya ve bisiklet sürücüleri
için de geçerlidir), özellikle yasak levhalarına, zorunlu yön levhalarına, trafik ışıklarına ve trafik levhaları ile tesis
içerisinde 30 km/h ile ve demiryolu geçitlerinde 20 km/h ile sınırlandırılmış hız kurallarına uyulmalıdır.
■ Diğer şahısların can, sağlık ve mal güvenliğini ve trafik güvenliğini ve akıcılığını tehdit etmeyecek bir şekilde
davranılmalıdır.
■ Davranışlar, karayolunun (kaldırımın) inşaat ve trafik açısından teknik durumu, iklim şartları, kendi becerisi ve sağlık
durumu ile uyumlu olmalıdır.
■ Bariyersiz demiryolu geçitlerine özellikle dikkat edilmelidir, ve ışıklı sinyalizasyon komutlarına uyulmalıdır!
■ Bekçilerin talebi üzerine, her şahıs nefeste alkol kontrolünü mümkün kılmalıdır.
■ Giriş/çıkış esnasında, tekraren geri çıkartılacak/taşınacak malzeme kayıt edilmelidir (cihazlar, aletler, gereçler, vs.).
■ Şoför, bekçilerin talebi üzerine, aracın ve yükün kontrol edilmesini mümkün kılmalıdır (bagaj alanı, yük alanı, araç kabini,
bagaj).
■ Giriş ve çıkış esnasında ziyaretçiler, şahsi çantalarının aranmasını mümkün kılmalıdır (çantalar, bavullar, sırt çantaları,
vs..).
■ Üretim tesislerine giriş sadece yetkili bir personel eşliğinde ve koruyucu baret takılarak mümkündür.
■ Malzeme ithalatı / ihracatı esnasında aracın şoförü aracı tartmak ile yükümlüdür.
■ Kantara giriş sadece yeşil renkli sinyal temelinde mümkündür, kantarda gerileme yasaktır!
■ Ödünç verilen ÇK, VS tesislerini terk ederken kapıda iade edilmelidir.
■ ÇK kaybı veya tahribatı bekçilere bildirilmelidir.
■ Sözlü ve yazılı talimatlara, yasaklara, bilgilere ve güvenlik levhaları ile belirtilen uyarılara uymak ve saygı göstermek.

Giriş/çıkış yapan kişiler için yasaklar:
■ VS tesislerine tehlikeli ve yabancı madde sokmak yasaktır (silah, patlayıcı, havai fişek, alkol, uyuşturucu madde, hayvan,
fotoğraf makinesi, kamera ve diğer kayıt cihazları, kimyasal ve biyolojik açıdan tehlikeli maddeler, diğerlerinin güvenliğini
tehdit eden maddeler).
■ Yazılı izin olmaksızın, tüm ses ve görüntü kayıtları yasaktır (cep telefonu ile fotoğraf veya video çekmek dahil). Güvenlik
ekibinin veya bekçilerin talebi üzerine, bu yasağın ihlal edilmediğinin kontrolü için cihazlar gösterilmelidir.
■ Alkollü olarak veya herhangi bir uyuşturucu maddenin tesiri altında VS tesisine giriş yapmak veya tesis içerisinde
hareket etmek ve bu maddeleri VS tesisi içerisinde kullanmak veya bulundurmak yasaktır.
■ VS malvarlığının ilegal olarak çıkartılması/taşınması veya çalınmasına yardımcı olmak yasaktır. Çıkartılan / taşınan
malzemenin daima gerekli ve onaylı belgeleri olmalıdır.
■ Bisiklet, tekerlekli paten, trotinet, kayak vs. üzerinde giriş yasaktır - sadece yayan veya araç ile giriş mümkündür.
■ 18 yaşından küçüklerin girişi yasaktır (öğrenci ziyaretleri ve uzmanlık stajları hariç).
■ Belirlenmiş kaldırım ve yollar dışında insanların hareketi yasaktır.
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Diğer
■ Giriş sorumluluğu her kişinin kendisine aittir, bu nedenle sadece belirlenmiş geçitler ve yollar kullanılmalıdır ve VS'de
geçirilen süre sadece zorunlu süre ile kısıtlı olmalıdır.
■ VS tesisinde tüm demiryolu geçitleri bariyerli ve ışık sinyalizasyonlu değildir.
■ Kuralları ihlal eden şahıs ile idari süreç yapılana dek, tekraren veya ciddi şekilde kurallara aykırı davranan şahısların
girişi VS tarafından bloke edilebilir.S127/2015 direktifinde belirtilen durumlarda, cezanın ödenmesi sonrasına giriş
mümkün kılınacaktır. Kuralların ciddi veya tekraren ihlal edilmesi durumunda, giriş VS tarafından devamlı olarak bloke
edilecektir!
■ Zarar gören ve kayıp edilen çip kartının masrafı ödenecektir!
■ VS tesisinde güvenlik kameraları ile denetim yapılmaktadır
■ Şirket, ziyaretçinin malvarlığından sorumlu değildir.

Şartlar

Alkol veya uyuşturucu madde bulundurma veya
kullanma yasağının ihlali, nefes kontrolüne ret etme
Trafik ışıklarına veya demiryolu geçidi önündeki STOP
levhasına uyulmaması, geçit önünde asgari güvenli
mesafeye uyulmaması
Azami hız sınırının en fazla 20 km/h aşılması
Azami hız sınırının 20 km/h'dan fazla aşılması
VS malvarlığının izinsiz çıkartılması/taşınması
VS tesislerinde fotoğraf ve video çekme yasağının
ihlal edilmesi

Yükümlülüğün
ilk defa ihlal
edilmesi

Yükümlülüğün
ikinci defa ve
tekraren ihlal
edilmesi

Yükümlülüğün
üçüncü defa ihlal
edilmesi
durumunda ekstra
yaptırım (para
cezası ile beraber)

5000 CZK ve kişi
için giriş yasağı

10000 CZK ve kişi
için giriş yasağı

Sözleşmenin feshi

2000 CZK

5000 CZK

Şoförün/kişinin giriş
yasağı

1000 CZK

2000 CZK

Şoförün giriş yasağı

2000 CZK

5000 CZK

Şoförün giriş yasağı

5000 CZK ve kişi
için giriş yasağı

10000 CZK ve kişi
için giriş yasağı

Sözleşmenin feshi

1000 CZK

2000 CZK

Sözleşmenin feshi

A.S. tesislerinde şahıslar için iş faaliyetlerinden kaynaklanan olası riskler konusunda uyarılar (ziyaretçiler, geziler,
vs.)
■ Vinç ile vinç besleme katenerinin çarpışma tehlikesi.
■ Yük taşıma esnasında oluşan tehlikeler (örneğin araçların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında, yükün kayması, hatalı
sabitleme nedeniyle kayması veya düşmesi nedeniyle kişilere çarpması).
■ Düşen cisimlerin kişiler için tehlike yaratması.
■ Taşlama makinalarının temizlik işleri esnasında çapak veya taşlama malzemeleri ile kişilere tehlike yaratması.
■ Vinçler ile geçiş esnasında geçiş gabarisine uyulmaması - çarpışma tehlikesi.
■ Malzeme ve yük taşıyan araçların sayısının yüksek olması nedeniyle, a.s. ulaşım ve tedarik yollarında dar geçitler
oluşabilir.
■ Römorklü araçlar ile malzeme veya yük taşınması ve bu araçların kurp yarıçapı ile bağlantılı olarak tehlike oluşabilir.
■ A.S. operatör araçları ve a.s. mal tedarik araçları arasında çarpışma tehlikesi - özellikle a.s. tesislerindeki yollarda hız
sınırlarına uyulmaması durumunda - tesis içerisinde 30 km/h, demiryolu geçitlerinde 20 km/h, kapalı alanlarda 5 km/h.
■ Bariyersiz hemzemin demiryolu geçitlerinden geçiş esnasında karayolu ile demiryolu araçlarının çarpışma tehlikesi.
■ Karayollarındaki trafik levhalarına uyulmaması durumunda, a.s. yollarında diğer kişiler ile çarpışma tehlikesi.
■ Zemin ve yolların kötü hali, eksik veya hasarlı trabzanlar, çalışmayan aydınlatma, kayma, takılma veya düşme.
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